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پیام رهبر معظم انقالب در پی
وقوع زلزله در استان بوشهر
در پی حادثهی تلخ زلزله در استان بوشهر حضرت آیتاهلل
خامنهای با صدور پیامی برای خسارتدیدگان و بازماندگان این
حادثه صبر و اجر مسألت كردند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأسف و اندوه خبر زلزله در استان بوشهر و تلفات و
خسارتهای انسانی آن را دریافت كردم.
با دعا و درخواست رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان
و شفای آسیبدیدگان و صبر و اجر برای بازماندگان ،از نمایندهی
محترم ولیفقیه و مسئوالن محترم در استان و نیز مسئوالن
ذیربط در مركز و غیره میخواهم كه همهی كوشش خود را
برای نجات آسیبدیدگان و پشتیبانی خسارت یافتگان بكار برند
و امیدوارم مردم عزیز از همه جای كشور نیز مانند همیشه نقش
درخشان خود را در كاستن از رنج مصیبت دیدگان ایفا كنند.
والسالم علیكم و رحمةاهلل
سید علی خامنهای
 ۲۰فروردینماه ۱۳۹۲
در این راستا کسانی که عالقه مند به کمک به زلزله زدگان و ترسیع در
امر کمک رسانی هستند می توانند کمک های مالی خود را به شامره حساب
 99999هالل احمر واریز منایند
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ساختارهایی که در کشور وجود دارند و تصمیمات
نظامجمهوری اسالمی از دل آنها بیرون می آید
تغییر یابد.

 .6تغییر رژیم :زمانی که محاسبات،
ت پیشنهادها ،سیاستها ،رفتارها و ساختار تغییر
شکاف سیاسی حول موضوع سازش یا مقاوم 
همیشه در چند سال گذشته وجود داشته است ،کرد ،دیگرتغییر نظام پروژه ای دشوار نیست.
اما در آستانه انتخابات ریاستجمهوری یازدهم،
در سال  88اشتباه آمریکایی ها این بود که
عده ای دنبال آن هستند که این شکاف را مستقیماً سراغ تغییر نظام رفتند؛ یعنی مستقیماً
اجتماعی کنند .در اینشرایط ،هدف و برنامه سرسخت ترین و بزرگترین تغییر را ،که به راحتی
پررنگ کنندگان خط سازش در داخل و خارج امکان پذیر نبود ،نشانه رفتند .یکی از درسهایی
چیست؟
که آمریکایی ها در سال  88گرفتند این بود که
همزمان باتشدید فشارهای اقتصادی غرب در گام اول ،هدف گذاریهای منطقی تر و دست
علیه ایران ،خطی در داخل با عنوان «سازش» یافتنی تری داشته باشند.
پررنگ شده و قائل به امتیاز دادن به غرب برای
کم شدن فشارهاست.

اگر فرض کنیم جبهه ای به نام «سازش»
در مقابل جبهه ی«مقاومت» وجود دارد ،اوال
این جبهه چه ویژگیهایی دارد و ثانیاًآخرین
برنامه آن برای انتخابات ریاست جمهوری 92
چیست؟
مشخصات عمومی خط سازش به طور کامل
در حال شکلگیری است .این خط عمیقا به
دنبال این است که پیام «وضعیت بحرانی
است» را اجتماعی کند .این ادبیات هم اکنون
ازطرف جریان انحرافی در حال تولید است ،اما
ایجاد مکانیزمی برای انتقال این ادبیات به متن
جامعه ،مهمترین کاری است که خط سازش
تعقیب میکند.
از طرفی دیگر ،ایجاد اختالف ،به منظور
ایجاد تحریک اجتماعی ،به صورت جدی
در دستور کار قرار دارد .خط سازش به دنبال
یارگیری برای تثبیت خود است .این جبهه از
منتهی الیه ضدانقالب شروع و به منتهی
الیه راست ختم میشود ،چرا که بعضی از
حلقه های حاضر در دولت مستقر نیز ،برای حل
مشکالت ،نسخه سازش را ارائه میدهند.
در این شرایط ،طرف آمریکایی تمام انرژی
خود را صرف نیرومند شدن خط سازش در داخل
ایران میکند .روز  21مهر ،یک ناآرامی  5یا 6
ساعته در مرکز شهر تهران به وجودآمد .درست
به فاصله همین مدت کلینتون مصاحبه ای
کرد و گفت« :تحریمها به سرعت قابل لغو
است ».لذا اگر ما ارتباط بین این دو پدیده را
کشف کنیم ،در آن صورت میتوانیم متوجه نحوه
تغذیه و تقویت خط سازش شویم.

لذا در برنامه خود ،این بار گام به گام عمل
خواهند کرد و به دنبال تغییر شرایط خواهند
بود .از طرفی دیگر ،شرایط فقط زمانی تغییر می
کند که محاسبات و پیشنهادهای نظام تغییر
یابد و این اتفاق باید در سطح رهبری محقق
شود .با توجه به این مسئله ،ارزیابی می شود که
برای سوق دادن جمهوری اسالمی به سمت
تغییر محاسبه ،طرف غربی در حال تدارک
یک بسته تحریم بی سابقه قبل از انتخابات
ریاست جمهوری است .در چنین شرایطی ،اگر
مسئله تغییر محاسبه با دو پیشنهاد آمریکایی ها
مبنی بر «لغو تحریمها» و «مذاکره مستقیم»
تلفیق شود ،احتمال ایجاد بحران زیاد خواهد
شد .به عقیده آمریکایی ها ،اگر خط سازش در
فضای داخلی ایران شفاف شود ،انتخابات ریاست
جمهوری  92به یک رفراندوم تبدیل خواهد شد.
لذا طرف آمریکایی به دنبال رساندن این پیغام
به گوش مردم ایران است .البته طرف غربی دو
نماینده برای علنی کردن خط سازش در داخل
ایران دارد؛ جریان انحراف و فتنه در حال
علنی کردن دیدگاههایشان درباره ی خط
سازش هستند .جریان فتنه که پیش از این
نظرات خود را مطرح کرده است .جریان انحراف
نیز به زودی این کار را خواهد کرد .پیش بینی
میشود حرف اول آنها این باشد که محاسبات
منطقه ای نظام را قبول ندارند؛ محاسبات منطقه
ای نظام بر مبنای اسالمی بودن انقالبها استوار
است ،لکن نگاه این جریان دقیقا عکس این
موضوع است.

تقابل گفتمان سازش و مقاومت مهمترین
تقابل انتخابات ریاست جمهوری  92خواهد
بود.مهمترین گفتمان قابل تعریف ،در ذیل
گفتمان مقاومت ،گفتمان پیشرفت است .در
واقع،جانمایه گفتمان مقاومت ،گفتمان پیشرفت
طرف آمریکایی به دنبال ایجاد چند تغییر در است؛ در حالی که طرف مقابل میخواهد بگوید
جانمایه گفتمان مقاومت ،هزینه بدون پیشرفت
جمهوری اسالمی است:
است.
 .1تغییر محاسبه :به گونه ای که نحوه نگاه
ما به مسئله هسته ای یا تحوالت منطقه به طور شکلگیری و ایجاد شکاف اجتماعی،
مهمترین امری است که در آستانه همه دوره
خاص سوریه یا مسئله فتنه عوض شود.
های انتخابات اتفاق میافتد .در سال 88
 .2تغییر پیشنهاد :در حال حاضر ،ما یک شکاف اجتماعی حول مقوله تقلب سامان
پیشنهاد برای حل مسئله هسته ای داریم و گرفت .در آن زمان ،گفتمانی به عنوان گفتمان
آنها میخواهند این پیشنهاد از طرف جمهوری تقلب ،مجموعه اعتراضات اجتماعی یا اقتصادی
اسالمی تغییر کند.
را سیاسی و سپس امنیتی کرد و به بیان دقیق
 .3تغییر سیاست :مطلوب آنها این است که تر ،اعتراض را به آشوب مبدل نمود.
اساس اً سیاست خود را در مورد موضوع هسته ای،
مجموعه گروهها و جریان هایی که می خواهند
موضوع فتنه و مسائل منطقه تغییر دهند.
انتخابات را به رفراندوم علیه رهبری تبدیل
 .4تغییر رفتار :به این معنا که عالوه بر کنند ،به این نتیجه رسیده اند که این مهم تنها
اینکه سیاست ما تغییر می یابد ،رفتارمان نیز زمانی امکانپذیر است که شکاف اجتماعی ،حول
موضوع سازش ،به وجود آید .شکاف سیاسی
دستخوش تغییر شود.
حول موضوع سازش یا مقاومت ،همیشه در چند
 .5تغییر ساختار :یعنی مجموعه ی سال گذشته ،وجود داشته ،ولی مهم این است که

این شکاف اجتماعی باشد؛ یعنی ما در وضعیتی
قرار بگیریم که سازش به عنوان مطالبه ای
عمومی مطرح شود و جامعه تنها راه حل
مشکالت را تعدیل محاسبات و امتیازدهی
به غرب تلقی کند.
در این راستا ،برای اینکه مسئله سازش
اجتماعی شود ،پروژه بحران آفرینی حول
اختالفات کلید خورده است .وقتی شما
موضوعاتی را به عنوان اختالف مطرح می کنید و
این موضوعات تحریک اجتماعی ایجاد می کند،
به تدریج شرایط جامعه به سمت شکل گیری
فضایی دوقطبی می رود و این گونه تصور می
ل مشکالت
شود که در کشور ،عده ای خواهان ح 
مردم اند.
گفتمان سازش در این شرایط چند ایراد
اساسی دارد :در مسیر اجتماعی کردن گفتمان
سازش ،اولین ایراد ضعف بدنه اجتماعی
جریان فتنه است؛ چرا که این جریان پس از
انتخابات سال 88دچار ریزش بدنه اجتماعی شد
و تا کنون نتوانسته است این ریزش را جبران
کند .از طرف دیگر ،کادرهای کلیدی جریان فتنه
یا از صحنه خارج شده اند و یا به زندان افتاده
اند.
مهمترین مشکل جریان انحراف نیز برای
پیش برد خط سازش آن است که این جریان،
در حوزه طبقه محروم ،دچار بحران کارآمدی
است و جامعه مشکل اقتصادی را محصول
سوءتدبیر دولت می داند تا محصول تحریم.
ضمن اینکه اساساً حتی اگر مشکل از بیرون هم
باشد ،مردم تحرک الزم از جانب دولت را احساس
نمی کنند .همچنین در حوزه طبقه متوسط
نیز مهمترین نکته جریان انحراف ،بحران اعتبار
است .احمدی نژاد تصور می کند که اگر از
گفتمان روشنفکری استفاده نماید و ادبیات
خود را به ادبیات جریان فتنه نزدیک کند،
قادر خواهد بود بدنه اجتماعی آن جریان را
جذب کند .این در حالی است که احمدی نژاد
حتی اگر روشنفکرانه ترین ،سازشکارانه ترین و
لیبرال ترین شعارهای ممکن را هم بدهد ،آن بدنه
اجتماعی هرگز مشروعیت سیاسی او را نخواهند
پذیرفت .با این وصف ،تنها کارکرد وی برای
جریان فتنه درگیر شدن با نظام است ،نه تبدیل
شدن به انتخاب خوب؛ چرا که اگر این جریان
بخواهد یک انتخاب سیاسی بکند ،هیچ وقت
احمدی نژاد یا گزینه او را انتخاب نخواهدکرد.

در آن سو ،رفتار طرف آمریکایی به گونه ای
است که ما هر چه پالسهای قویتری مبنی بر
سازش از داخل صادر کنیم ،فشار از طرف مقابل
بیشتر خواهد شد .تمام ارزیابی های اطالعاتی
غرب حاکی از آن است که ایران هیچ برنامه
ای برای ساخت سالح هسته ای ندارد .از این
حیث ،علت اصلی فشارهای اخیر این است که
احساس کرده اند احتمال تأثیر فشار در داخل
افزایش پیدا می کند و به همین دلیل ،فشار را
زیاد می کنند .جریان انحراف در حال کاشتن
و آبیاری کردن درختی است که قادر به چیدن
میوه آن نخواهد بود .میوه درخت سازش را اگر
هم قرار باشد کسی بچیند ،آن جریان فتنه
است.
اولین دستاورد گفتمان مقاومت این
است که خطوط قرمز غرب را تغییر می
دهد .روزی آمریکایی ها به ما می گفتند که
شما حق ندارید انرژی هسته ای داشته باشید ،اما
امروز به ما می گویند (مطابق آخرین پیشنهادی
که در بغداد از سوی آنها ارسال شد( انرژی هسته
ای حق مسلم جمهوری اسالمی است.
گفتمان مقاومت ما را در وضعیتی قرار
داده است که حتی اگر بخواهیم معامله
کنیم ،بهترین معامله ممکن را می توانیم
انجام دهیم ،در حالی که ما با گفتمان سازش
هیچ وقت نمی توانستیم معامله ای انجام
دهیم .پس اولین دستاورد گفتمان مقاومت
تعدیل اساسی خطوط قرمز آمریکاست.
دومین دستاورد گفتمان مقاومت ،پیشرفت
بی سابقه در حوزه هایی است که خطوط قرمز
غرب به شمارمی رود .مجموع فناوریهایی
که هم اینک در کشور وجود دارد عموما
فناوری های ممنوعه است و هیچ کدام از
متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس تا امروز
اجازه مسلط شدن به این فناوریها را پیدا نکرده
اند.
سومین دستاورد جریان مقاومت این
است که ما را به الگو تبدیل کرده است.
ما با خط سازش نمی توانستیم در منطقه الگو
باشیم .اگر ما گفتمان سازش را در پیش می
گرفتیم ،امروز نسبت ما با تحوالت منطقه نسبتی
کام ً
ال منفعالنه بود و ما در وضعیتی قرار داشتیم
که تحوالت منطقه  100درصد به ضرر ما بود.

مسعود کبگانیان

تحلیلی بر شرایط حاضر ایران

اهداف آمریکا از مذاکره با ایران

در شرایط فعلی و در بعد داخلی ،فضای
سیاسی-اقتصادی کشورمان حامل مؤلفههای
خاصی است .از طرفی فشارهای اقتصادی و
تحریمهای بینالمللی ،بههمراه ناکارآمدیهای
داخلی ،هرچند به بخش قابلتوجهی از اهداف
خود نرسیدهاست ،اما موفق شده فشارهایی را
بر دولت و بدنهی جامعه وارد سازد و با تصویب
آخرین تحریمهای ممکن در خصوص ایران -
آخرین طرح مصوب در آمریکا  -این روند به
نقطهی اوج خود نزدیک شده و باید منتظر روند
نزولی تاثیرگذاری آن در ماههای پایانی سال92
باشیم .این مطلب که« :تیغ تیز تحریمها در
ماههای پیش رو به اوج خود خواهدرسید و پس
از آن باید منتظر روند کاهشی تاثیرگذاری آن بر
ایران باشیم ،به گونهای که در سال  ،93اقتصاد
ایران کامال خود را با شرایط تحریمها وفق
خواهد داد» ،مورد اذعان قاطبهی اقتصاددانان
و استراتژیستهای غربی میباشد ،لذا اگر قرار
است آمریکا از این تحریمها محصولی بردارد،
زمان آن امروز است!
از سوی دیگر ،دو روند سیاسی نیز در ایران
در حال شکلگیری است که میتواند دست
پایین و موضع ضعف کشورمان را در مذاکرات
خارجی -باالخص با آمریکا -سببگردد و این
بهترین زمان برای آمریکا جهت امتیازگیری از
ایران قلمداد میشود .یکی بحث اختالف میان
مسئوالن در قوای مجریه و مقننه و قضائیه
است که در هفتههای اخیر با افشاگریها و
اتهامافکنیهایی در فضای عمومی جامعه ،شاهد
اوجگیری آن بودیم و اگر تذکرات قاطعانه
رهبری نبود ،میتوانست منجر به ایجاد شکاف
در حاکمیت گردد ،اما تدابیر رهبری مانع از
تعمیق و گسترش آن گردید .ولیکن آنچه مسلم
است ،امروز شاهد یکدستی و اتحاد قابل قبولی
میان مسئولین نیستیم و این عدم یکصدایی
در حاکمیت نیز میتواند عدم ثبات موضع در
مذاکرات بینالمللی را سبب شده و ما را از
شرایط ایدهآلی که الزمهی مذاکراتی در این
سطح است ،دور سازد و نیز این احتمال وجود
دارد که این چندصدایی و شکاف در حاکمیت،
با انتخابات ریاست جمهوری خرداد  92بیشتر
شود ،لذا شرایط فعلی نیز فرصت مناسب و
البته درحال گذری ،برای طرف مقابل فراهم
آوردهاست.
در نهایت ،نزدیکشدن به انتخابات ریاست
جمهوری  92نیز میتواند شرایط نامتعادلی را
فراهم آورد که از طریقی مباحث و منازعات
سیاسی در داخل کشور اوج بگیرد و از سوی
دیگر ،امکان تمرکز نظام بر روی یک موضوع

خارجی  -مذاکره با آمریکا  -را کاهش دهد.
این التهاب داخلی و عدم تمرکز بر روی مباحث
خارجی نیز میتواند بستری برای طرف دیگر
مذاکرات بینالمللی محسوب گردد.
اما از منظر منطقهای نیز شرایط فعلی مختصات
ویژهای را داراست  .از طرفی مهمترین کشور
متحد ایران در محور مقاومت -سوریه -بهشدت
درگیر جنگ داخلی و بحرانی عمیق است؛
بحرانی که شرایط و حتی اظهارات مخالفان
دولت بشار اسد حاکی از روند در حال فروکش
آن و دستیابی به ثبات در سوریه است و در
صورت ایجاد برقراری توازن در سوریه و خروج
بشار اسد از بحران اخیر ،میتواند شرایط بهتری
را برای ایران و محور مقاومت در برابر غرب ایجاد
کند.
از طرف دیگر ،وقوع بیداری اسالمی در منطقه
و سردرگمی کشورهایی که انقالب در آنها
صورت پذیرفته ،مانند تونس ،مصر و لیبی،
بر سر مدل حکومتی مطلوب و خالء الگوی
مطلوب اسالمی ،رقابتی را میان الگوی انقالبی
و سازشناپذیر با غرب یعنی جمهوری اسالمی
ایران با الگوی شبهسکوالر و مطلوب غرب یعنی
ترکیه را بهوجود آوردهاست .جمهوری اسالمی
ایران که قریب به چهار دهه استکبارستیزی و
سازشناپذیری با آمریکا را در کارنامهی خود
ثبت کردهاست ،تنها با یک اشتباه استراتژیک
میتواند تمام این اعتبار خود را زیر سؤال ببرد.
همانطور که مقام معظم رهبری نیز در بیانات
اخیر خود حول موضوع مذاکره با آمریکا به
آن اشاره فرمودند :انجام مذاکرهی مستقیم با
آمریکا ،فارغ از هرگونه نتیجهی احتمالی آن،
این تصور را در اذهان ملتهای مسلمان منطقه
تداعی خواهدنمود که جمهوری اسالمی ایران
نیز تاب مقاومت در برابر استکبار را نیاورد و پای
میز مذاکره با آن رفشت .به بیان دیگر ،رفتن پای
میز مذاکره با آمریکا فینفسه و بالذات -فارغ
از متن و نتیجهی مذاکرات -در شرایط فعلی
و موضع تحت فشار ایران ،از دستدادن سی و
چهار سال تالش برای صدور انقالب را به دنبال
خواهدداشت و این بهای کمی نیست.
از سوی دیگر در بعد بینالمللی نیز آمریکا
سیاست خود را بر محور آسیای شرقی تعریف
نموده و توان ماندن در خاورمیانه را ندارد ،لذا
میخواهد خروج پیروزمندانهای از این منطقه
داشتهباشد و این پیروزی مهیا نمیگردد مگر
با حلوفصل چالش هستهای ایران به سود غرب
و اسرائیل .در صورتی که خروج آمریکا از این
منطقه با شرایط فعلی صورت گیرد ،خالء قدرت
موجود باعث میگردد که خیلی سریع ایران

خود را جایگزین آمریکا در منطقه کرده و این
توان را بهدست آورد که در آینده اسرائیل را
با چالشی جدی روبرو سازد .لذا کشاندن ایران
پای میز مذاکره و امتیازگیری از آن ،در نهایت
موجب تضعیف ایران شده و توان در دستگیری
قدرت در منطقه را از کشورمان خواهدگرفت و
این به معنای تضمین امنیت اسرائیل در آینده
خواهد بود.
لذا بر اساس شرایط و مواردی که ذکر گردید،
شرایط فعلی برای آمریکا ،مناسبترین زمان
برای درخواست و حتی انجام مذاکرهی مستقیم
با ایران است.
گذشته از اهدافی که در باال مورد اشاره قرار
گرفت و ناشی از شرایط داخلی و خارجی بود،
آمریکا اهداف دیگری را نیز از طرح موضوع
مذاکره پیگیری مینماید که در ذیل به برخی
از آنها اشاره خواهیم داشت.
با توجه به دو مولفهی فشارهای اقتصادی
به دولت و مردم ،و همچنین افتراقاتی که در
رأس حاکمیت و میان قوا درحال شکلگیری
است ،نفس طرح دعوت به مذاکره با تابلوی حل
مشکالت فیمابین ،خود میتواند بهعنوان عاملی
وحدتشکن و تفرقهافکنانه ارزیابی گردد.
در چنین شرایطی -احتماال -هم بخشی از
نخبگان حکومتی و هم بخشی از جامعه که
دارای روحیهی ایستادگی کمتری میباشند،
درخواست مذاکره را فرصت مناسبی برای
خروج از مشکالت کنونی دانسته و در مقابل
سیاستهای کلی نظام معترض خواهندشد و
همین دودستگی و تفرقه میتواند دستاوردی
مطلوب و البته بسیار کمهزینه برای نظام سلطه
داشتهباشد.
طرح این موضوع که توافق با آمریکا کمترین
تاثیری بر تحریمها علیه کشورمان نخواهد
داشت نیز در این فضا میتواند موثر باشد.
چرا که اوال ،آخرین تحریمهای وضعشده علیه
کشورمان که چیزی شبیه به طرح نفت در برابر
غذا بود ،درحقیقت باالترین سطح تحریم و تا
حدی ،آخرین تیر در چنتهی تحریم است و
تقریبا بیش از آنچه که وضع گردیدهاست ،چیز
دیگری نخواهد بود و مذاکره برای باالتر نرفتن
سطح تحریمها ،استداللی بیمعنا میباشد.
درثانی ،روند تصویب تحریمها علیه یک کشور
در آمریکا ،روندی است که درصورت تصویب
یک تحریم ،علیرغم عزم دولت آمریکا برای
لغو آن ،در بهترین حالت  6سال زمان برای لغو
اولین تحریم نیاز دارد؛ مانند عراق که آخرین
تحریمهای وضعشده در زمان صدام توسط
آمریکا در اوایل سال جاری برداشته شد! لذا
انجام مذاکرات و حتی دستیابی به توافقات با
آمریکا تاثیری بر میزان تحریمهای اقتصادی
علیه کشورمان نخواهد داشت .برخی نیز بر این
عقیدهاند که مذاکرات میتواند مانع بروز جنگ و
حملهی نظامی علیه کشورمان شود.
در اینجا نیز باید یادآور شد که با توجه به کاهش
بودجهی دفاعی آمریکا و سیاست دفاعی این
کشور که مبتنی بر شرق آسیا و تهدید چین
و خروج خاورمیانه از اولویت نظامی این کشور
تعریف شدهاست ،امکان حملهی نظامی آمریکا
و یا حمایت از حملهی اولیهی اسرائیل علیه
تاسیسات هستهای کشورمان ،امری بعید و دور
از ذهن به نظر میرسد.
از سوی دیگر ،دعوت فریبکارانه آمریکا از ایران
برای انجام مذاکرهی مستقیم و حل مسائل از
طریق گفتگو و عدم اقبال جمهوری اسالمی ایران
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به آن ،خود میتواند دستاویزی برای هجمهی
تبلیغاتی علیه کشورمان قرار گیرد و در واقع
آمریکا با این پیشنهاد به دنبال انداختن توپ
در زمین ایران است .چرا که در این شرایط سایر
کشورها و مهمتر از آن مردم دنیا ،بدون اطالع از
اهداف و ترتیبات این درخواست مزدورانه ،رفتار
ایران را در رد درخواست مذاکرهی مستقیم برای
حل مسائل ،غیرمعقول و سرسختی بیجا ارزیابی
خواهندنمود و قدرت نرم کشورمان را در افکار
عمومی کاهشداده و میتواند اجماعی جهانی را
علیه ایران شکل دهد .لذا تدبیر الزم در مقابل
این نیرنگ آمریکا و روشن کردن افکار عمومی
نسبت به آن ،میتواند راهگشا باشد.
بنابراین ،درخواست آمریکا برای مذاکرهی
مستقیم با مقامات تهران ،نهتنها با هدف حل
مناقشات طرح نشدهاست ،بلکه به منظور
امتیازگیری از ایران و ایجاد اختالف در آحاد
ملت و همچنین مسئولین و در نهایت زدودن
الگوی آشتیناپذیری با شیطان بزرگ در میان
مسلمانان سایر نقاط جهان ،مطرح گردیدهاست
و این بهمعنای ادامهی خوی مستکبرانهی آمریکا
در برابر ایران میباشد؛ خویی که تالش دارد با
اعمال زور ،تهدید و فشار علیه ملتهای آزادهی
جهان ،آنها را زیر یوغ خود کشانده و این
رویکردی است که در چهار دههی گذشته دچار
کمترین تغییری نشدهاست ،بلکه گاه با تهدید به
ارجاع پروندهی ایران ب ه شورای امنیت بهدنبال
اهداف آن بوده و سپس با تهدید نظامی آن را
پی گرفتهاست و در نهایت با اعمال تحریمهای
اقتصادی ،خیال تسلیم نظام اسالمی را در سر
پرورانده و امروز نیز با شیوهای ریاکارانه به اسم
مذاکره ،این هدف را دنبال میکند.
در آخر نیز الزم است به این نکته اشاره
داشتهباشیم که هدف آمریکا از اعمال تحریمهای
بیحد و حصر اقتصادی علیه جمهوری اسالمی،
چیزی است که در گزارشات مؤسسات راهبردی
همچون «بروکینز» و «رند» ،از آن تحتعنوان
“”economic regime changeیاد میشود.
در واقع هدف آمریکا از فشار اقتصادی به
ایران ،ایجاد شورشهای اقتصادی و بروز بحران
کارآمدی در نظام است؛ نه توقف برنامه هسته
ای ایران ،تا از این طریق به رؤیای تغییر نظام
اسالمی در ایران نزدیک شود .لذا توافقات
هستهای ،تغییری در این رویکرد خصمانه ایجاد
نخواهدکرد .این نکته را در آخرین موضعگیری
«هیالری کلینتون» در مسند وزارت امور خارجه
آمریکا درخصوص ایران شاهد بودیم که گفت:
«امیدواریم که در آستانهی انتخابات ریاست
جمهوری ایران شاهد شکلگیری اعتراضات در
این کشور باشیم و مردم ایران صدای خود را به
گوش حاکمانشان برسانند!! »
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با توجه به توصیه ی رهبری در سخنرانی مشهد

ویژگی هایی که دولت آینده باید و نباید داشته باشد
ایام ،ایام خاصی است؛ ایامی که عن قریب همه
چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد .بعضی رنگ
نفاق می گیرند و بعضی دیگر از روی احساس
وظیفه وارد میدان علمداری لشگر امام زمان(عج)
می شوند؛ بعضی به خاطر دنیای دیگران آخرت
خود را چه ارزان می فروشند .بعضی دم از حقوق
احقاق نشده ی امت روح اهلل می زنند؛ در حالی
که خیال می کنند مردم سابقه ایشان در حقوق
فروشی ملت به اجانب را فراموش کرده اند .بعضی
با مادرشان مشورت می کنند که باالخره بیایند یا
نیایند و ...
خدا رحمتت کند امام! که گفتی جمهوری
اسالمی و نه چیز دیگر .جمهوریت ،همان صفتی
که علی رغم گذشت سی سال از گردن نهادن به
آن ،متاسفانه هنوز هم گاهی با ترس به آن می
نگریم .ترسی که برخی تاریک فکران به ذهن مردم
رسوخ داده اند .آنانی که هر جا حضور گسترده ی
مردم بوده است به ایشان خیانت کردند و اوج
رسوایی آنان در سال  88در توهین به اکثریت و
تنفر از رای مردم و کمک خواستن از قدرت های
خارجی برای مهار جمهوریت به نفع اقلیت  ،خود
را تمام قد نشان داد.
و اما در این ایام همیشه گوش امت حزب اهلل
به دهان نایب امامش بوده است که با بیان شاخص
های اصلی رئیس جمهور ،باز هم جمهوریتی را که
پای کار همیشگی انقالب است به رخ دشمنان می
کشاند .این بار هم حضرت امام خامنه ای(مدظله)
در بیانات روز اول فروردین ،شاخص اختصاصی
رئیس جمهور منتخب را داشتن امتیازاتی که
امروز وجود دارد ،منهای ضعف ها دانستند.
هر چند نقاط قوت و ضعفی که امروز وجود
دارد ،ما حصل تالش و یا کم کاری تمام دولت
های گذشته و سیر تدریجی انقالب اسالمی می
باشد؛ اما تاکید ایشان بر این که «رئیسجمهور
هر دورهای باید امتیازات کسبی و ممکنالحصول
رئیسجمهور قبلی را داشته باشد ،ضعفهای او را
نداشته باشد ».کار را کمی برای تحلیل ذهنی
آسان تر می کند و جهت گیری را مشخص تر .چرا
که واجدین شرایط رای دادن ،عمدتا به جریان
شناسی ادوار اسبق واقف نیستند اما در زمان
رئیس جمهور قبلی زیسته اند و برنامه های وی را
کامال درک کرده اند.
پس در یک جمله ،رئیس جمهور آینده باید
امتیازات دولت و رئیس جمهور فعلی را دارا و نقاط
ضعف او را نداشته باشد .به عبارت بهتر مجموعه
ی نقاط قوت این دولت را می توان دولت معیار
دانست؛ دولتی که تمام رئیس جمهورهای آینده
باید خود را با شاخص های مثبت آن تطبیق دهند.
برای تبیین این رهنمود الزم است ابتدائا این نقاط
قوت و ضعف از نگاه ایشان شناخته شود تا بتوان
با توجه به این شاخص ،کاندیداهای احتمالی را

ارزیابی نمود .سخنان رهبر معظم انقالب (مد ظله)
طی  8سال گذشته در مورد دولت حاکی از آن
است که از سال 85سیر تعاریف ایشان از رویکرد
انقالبی و آرمان خواهانه دولت  -البته با ضریب
بسیار بیشتری نسبت به دولتهای اسبق -شروع
می شود و در انتها این روند به کندی گراییده
و حتی در مواردی ،تاکید ایشان برحفظ اتحاد و
پای بندی به قانون بسیار پررنگ تر به چشم می
خورد .از همین جا فهمیده می شود که رویکرد
کلی دولت در مسیر صحیح و مورد تایید ایشان
بوده است و از هیچ کاندیدایی پذیرفته نیست که
بخواهد سکان این کشتی را صدوهشتاد درجه
چرخانده و به رویکرد قبل از سال  84بازگشت
کند.
اگر چه گروهها و دستجات سیاسی ،خود را برای
تاثیرگذاری بر این رخداد بزرگ آماده میکنند
اما رقابت کلی در این انتخابات ذیل دو گفتمان
پیشرفت و ارتجاع تعریف میشود .گفتمان ارتجاع
را کسانی راهبری میکنند که این روزها صراحتا
از اشتباه بودن مسیر عزتمندی که انقالب اسالمی
در این سالها طی نموده سخن میرانند و تنها راه
برون رفت از مشکالت پیش رو را اعتراف ملت به
خطا بودن این راه و بازگشت به روشهای پیش
از  8سال گذشته میدانند .در مقابل گفتمان
پیسرفت را نیز امام خامنه ای(مدظله) راهبری
می کنند و با توجه به دستاوردهای بزرگ ملت
ایران پس از نهضت3تیر 84خواستار رفع نواقص،
تکمیل و ادامه حرکت رو به جلوی ملت در این
مسیر بوده و حتی ایستایی در این حرکت را پرتاب
شدن به عقب می دانند.
این نکته نیز در تحلیل ها باید مورد توجه
قرار گیرد که همان طوری که مقام معظم رهبری
(مدظله) بارها فرموده اند ،منویات ایشان در
سخنانشان تجلی می یابد و این طور نیست که
نظرات مهم خود را در گوش عده ای بگویند که
همیشه خود را بصیرتر از مردم دانسته اند .سیستم
کد آوردی از نظرات پنهان رهبری همواره مورد
تقبیح امت بصیر و خود ایشان بوده و هست؛ و
بارها نیز اشتباهات این سیستم و اختالف نظر آن
با نظر رهبری و مردم اثبات شده است؛ که نمونه
واضح آن را در انتخابات سال 84شاهد بودیم .لذا
باید به متن صریح بیانات و پیام های ایشان رجوع
کرده و به دنبال خط مستقیم باشیم.
اما در این مجال هدف اصلی ما ،مقایسه
کاندیداهای احتمالی با شاخص های مورد نظر
دولت معیار است و نه تحلیل عملکرد دولت نهم
و دهم که خود فرصتی جداگانه می طلبد .در این
گونه موارد الزم است به برجسته کردن شاخص
های مهم و مثبت بپردازیم که برخی از آن ها به
شرح زیر می باشند:
 .1شاخص عدالت طلبی

تکیه بر عدالت ،عدالت محوری ،ایجاد موج
ضد ارزش کردن اشرافی گری ،کم کردن فاصله با
طبقه ضعیف ،اجتناب از ریخت و پاش و اسراف،
مبارزه با مفاسد ،جلوگیری از ویژه خواری،
جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق مظلومان،
اهتمام به سفرهای استانی ،رسیدگی به مناطق
محروم و مناطق دور دست ،ساده زیستی ،طرح
تحول اقتصادی و هدف مندی یارانه ها ،صندوق
مهر امام رضا(ع) ،عدالت در ارائه تسهیالت بانکی،
سهام عدالت.
 .2شاخص کار و تالش مخلصانه
بیهوده از دست ندادن حتی یک روز ،دائم
مشغول کار و نشناختن شب و روز ،عزم بر کار و
تالش ،کمر بسته به خدمت ،آستین باالزده ،وسط
میدان و صحنه ،به میدان آوردن تمام توان خود،
آماده به کار ،تصمیم قاطع بر خدمت خستگی
ناپذیر به مردم ،کارکردن با همه وجود ،روحیه ی
خدمت گزاری ،حرکت به سمت کارهای الزم برای
کشور با شتاب و با حرکت سریع و بدون از دست
دادن فرصت ،خدمت رسانی ،خسته نشدن.
 .3شاخص ایستادگی قاطع در مقابل طمع
ورزی و سلطه بیگانگان و دفاع از حقوق ملی
استحکام و متانت و قوت بیان و قوت مواضع در
تریبونهای جهانی ،زبان طلبكاری ،عزت و اقتدار
معنوی و ملی در سیاست خارجی ،دفاع از حقوق
ملی ،روحیه ی تهاجم در مقابله با زورگویان بین
المللی ،ترک شرمندگی در مقابل غرب و غرب
زدگی ،استکبار ستیزی ،اعاده ی عزت ملی ،عدم
انفعال در مقابل زیاده خواهی استکبار ،تکیه بر
عزت و استقالل در عرصه بین المللی.
 .4شاخص اصولگرایی
پابندی به دلبستگیهای امام ،متکی به اصول
و اداره با مدیریت تفکر اصولی اسالم (اصولگرا)،
پایبندی به ارزشهای انقالب ،پایبندی به دین،
شعارهای صریح و روشن در دلبستگی به مبانی
انقالب ،پررنگ کردن هدفهای بلند انقالب ،ایمان
و اتکاء به خدا ،ساختن کشور متناسب با حاکمیت
اسالم و شعارهای اسالمی ،تکرار شعار دولت
اسالمی ،جلوگیری از گرایشهای سکوالریستی.
 .5شاخص اعتقاد به مردم ،عقیده واقعی به
مشارکت مردم
رفتن میان مردم و حرف را بی واسطه از زبان
آن ها شنیدن ،روحیه تواضع در مقابل مردم ،از
جنس مردم بودن ،خود را جزو مردم دانستن ،از
موضع باال و متکبرانه با مردم حرف نزدن ،شناخت
عظمت مردم ،روحیه خاکساری در برابر مردم،
دلبسته به منافع و خواستههای مردمی.
نقاط ضعف دولت
همانطور که در باال اشاره شد نقاط ضعف
معموال در عمل و اجرا اتفاق می افتد و با توجه
به کم سابقه گی اجرایی اکثریت کاندیداها در

حدود اجرایی ریاست جمهوری  -که در نوع خود
و در ادبیات حضرت آقا ،نقطه ضعفی اساسی برای
احساس تکلیف کنندگان به حساب می آید -شاید
از این راه ،شاخص ویژه ای برای تحلیل ایشان به
دست نیاید.
اما نقاط ضعفی نیز بر دولت مترتب بوده است
که هم کاندیداها و هم کابینه و تیم هایشان در
عرصه های مختلف باید در رفع آن کوشا بوده و
هم اصلی را بر تقویت نقاط قوت بگذارند .همچون
ّ
عدم اهتمام جدی به مسائل فرهنگی ،عدم تکیه
به عقل جمعی و مشورت با نخبگان ،ضعف در
مدیریتهای اقتصادی ،حاشیه سازی ،کم توجهی
به قانون ،اختالف افکنی و عدم وحدت با سایر
دستگاه ها و نهادها ،انتساب های خاص ،ناهماهنگی
موردی با سیاست های کلی نظام ،عزل و نصب
های بدون مصلحت مدیران ،خانه نشینی11روزه
و  ، ...اما به دلیل اینکه مشی رهبری بیان نقاط
ضعف در مجامع عمومی نبوده است و همچنین
گفتن نقاط ضعف در رسانهها شاید به مصلحت
گفتن همین نقاط قوت
کشور نباشد و از طرفی
ِ
برای انتخاب حداقلی کفایت میکند لذا به تفصیل
به بیان این مسائل نمی پردازیم.
این نکته نیز حائز اهمیت است که همان طور
که همیشه از جانب امام خامنه ای(مدظله) به
رعایت تقوا و انصاف در فضای ملتهب رسانه ای
و سیاسی سفارش شده ایم ،این بار هم باید نقاط
ضعف را در کنار آن همه نقاط امید که جریان
اصیل مردمی در سال های  84و  88با توجه به آن
ها به این دولت رای باالیی دادند؛ دیده و بدانیم که
الحق و االنصاف تحلیل گرانی که در این مورد نقاط
ضعف را بسیار بیشتر از نقاط مثبت دانسته اند؛
عالوه بر بی انصافی ،در این بحبوحه ی انتخابات،
ناخواسته درحال کمک به جریان ارتجاع هستند.
واضح است که هیچ کدام از مردم از نقاط ضعف
برشمرده شده راضی نیستند و بالتبع از رئیس
جمهور آینده انتظار دارند که ظرفیت گفتمانی
مورد نظر مردم را داشته و درصدد حذف نقاط
ضعف برآید؛ اما همین مردم هم آموختهاند که در
برابر امام خامنهای(مدظله)« ،ال یسبقونه بالقول
و هم بامره یعملون» باشند .چنانکه هم ایشان از
آن ها میخواهند در برخورد با موضوعات ،آنها را
اصلی و فرعی کرده و توجه اصلی را معطوف به
موضوعات اصلی نمایند.
امید به آن که همچون همیشه در کنار جریان
امت والیت پذیر ،به دنبال گزینه ی اصلح بوده و
تکلیف مدارانه و نه نتیجه محور ،این حق بزرگ
خود را با نیت خالص انجام داده و با خلق حماسه
ای سیاسی ،موجبات خرسندی امام زمان(عج) را
به ارمغان آوریم.

علیرضا حدادی

